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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Mengtuit-speciaal

voor Flex 310M 2 K snel uithardend

WEICON Flex 310M 2K heeft een zeer sterke hechting, is “nat op
nat” oververfbaar, schuurbaar, weersbestendig, UV-bestendig, is
vrij van siliconen, isocyanaat en oplosmiddelen en is niet corrosief.

Het lijm- en afdichtingsmiddel is een sterk hechtend 2-
componenten systeem op hybride-polymeer basis waarom grotere
onderdelen over het volledige oppervlak te verlijmen zijn, waarbij
een lijmnaad van tot 10 milimeter overbrugd kan worden.  Flex
310M 2K is geschikt voor verlijmingen van zo goed als ieder
materiaal zoals metalen en vele kunststoffen.

Het kan in de metaalbouw, in mediumhouder- en apparatenbouw,
in machine- en installatiebouw, in de meubelindustrie, in de
ventilatie- en airconditioningtechniek, in de electro-industrie, jacht-
en bootsbouw, in vele gebieden van de kunststoftechniek en
overal daar waar siliconen, danwel silicoonhoudende producten
niet geschikt zijn, worden toegepast.

Beschikbare verpakkingsgroottes:


